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Beste,
In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de expertise van UNIE-K inzake NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).
We hebben daarbij ook verwezen naar onze aangepaste infrastructuur. Wie aanwezig was op de opendeurdag in Ons
Erf kon met eigen ogen vaststellen dat een moderne en comfortabele infrastructuur onontbeerlijk is voor een kwalitatief
hoogstaande zorg en ondersteuning.
Vandaag willen we inzoomen op de expertise van UNIE-K inzake een aantal niet onbelangrijke domeinen in de zorg en
ondersteuning van personen met een beperking. Dit overzicht is uiteraard niet tot in alle details uitgewerkt. Een bezoek
aan een of meer locaties van UNIE-K kan hierbij nog meer verhelderend werken.

UNIE-K en haar expertise inzake:
Voeding
Koks en diëtisten met speciﬁeke expertise zorgen
dagelijks voor lekkere en uitgebalanceerde maaltijden die
in onze eigen professionele keukens (met HACCP-label en
Smiley) worden klaargemaakt. UNIE-K kiest er bewust
voor om alles in eigen beheer te houden. Daarbij wordt op
maat van elk cliënt gewerkt en rekening gehouden met
slikproblemen (via gemixte of gemalen voeding), diëten,
allergieën, geloofsovertuiging, smaakvoorkeuren, … enz.
Bijkomende noden (bv. sondevoeding) betekent niet
noodzakelijk bijkomende kosten. Voor elke cliënt wordt
een individuele voedingsﬁche opgemaakt en wordt de
kostprijs van de voeding berekend en bijgehouden via een
zgn. pakketsysteem.

Totale en ondersteunde communicatie
Heel wat cliënten in UNIE-K kunnen zich onvoldoende
verbaal uiten of er is sprake van miscommunicatie omdat
de cliënt en de omgeving (begeleiders) elkaar niet goed
begrijpen.Elke mens heeft recht op communicatie en
indien dit niet vanzelfsprekend gaat, dan moet alles
benut worden wat communicatie tot stand kan brengen.
De logopedisten in de 3 voorzieningen helpen om de
functionele communicatie tussen de cliënt en de
omgeving te optimaliseren. Hierbij is de inzet van
ondersteunde communicatie zinvol.
De term ‘ondersteunde communicatie’ benadrukt dat alle
beschikbare communicatievormen (gebaren,
pictogrammen, foto’s, spraakcomputer, …) elkaar
ondersteunen in het communicatieproces. Vooraleer te
starten met ondersteunde communicatie zal de
logopediste in bepaalde gevallen de ComVoor afnemen,
een instrument dat een nauwkeurige indicatiestelling van
communicatieve interventies beoogt.De ComVoor richt
zich op twee kernvragen: welke middelen zijn er om
communicatie te ondersteunen ? En op welk niveau van
betekenisverlening kunnen de gekozen middelen worden
ingezet?

Een denkkader voor de emotionele
ontwikkeling
Personen met een beperking hebben vaak een
zogeheten “disharmonisch ontwikkelingsproﬁel”: de
verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in
evenwicht met elkaar.
Dit maakt dat een cliënt (vooral) emotioneel kwetsbaar is
en het risico op over- of onderschatting door begeleiders,
maar ook door de naaste omgeving, hoog is.
Die emotionele kwetsbaarheid kan bij cliënten resulteren
in psychische problemen en/of moeilijk verstaanbaar
gedrag. Willen we dit vermijden en actief werken aan
groeikansen bij de cliënten dan biedt het denkkader rond
emotionele ontwikkeling heel wat mogelijkheden.
De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) wordt
door de ortho-agogen als een vast item meegenomen bij
de opmaak van de beeldvorming en het
ondersteuningsplan van elk van onze cliënten. De SEO
biedt heel belangrijke informatie en gegevens die de
basis vormen om samen met de begeleiders een
(aan)gepaste begeleidingsstijl af te spreken en bepaalde
gedragsvormen van bewoners te kaderen.

Mondverzorging
Ook de cliënten van UNIE-K hebben er groot belang bij dat
hun mond en tanden fris en gezond zijn.
Niet gepoetste tanden en tandvlees kunnen de oorzaak
zijn van tandvleesontsteking, gaatjes in de tanden (cariës),
tandwortelproblemen, abcessen en bij langdurige
verwaarlozing zelfs hartproblemen.
Onze cliëntengroep heeft op dit vlak een aantal heel
speciﬁeke problemen: afwijkende stand van de tanden, te
droge mond doordat sommige cliënten leven met een
open mond, tandvleesproblemen door het nemen van antiepileptica, tandletsels door vallen…
Zowel in Ons Erf als in de Waaiberg worden in het eigen tandartsenkabinet consulten verricht door tandartsen die
verbonden of afgestudeerd zijn aan het UZ Gent, Bijzondere Tandheelkunde. Zij staan borg voor een kwalitatieve
behandeling.
De behandeling wordt aangepast aan de cliënt, zo nodig werken we met een stappenplan zodat de persoon in kwestie
langzaam kan wennen aan de tandarts en het tandartsenkabinet. De behandeling gebeurt in het bijzijn van een
begeleider van de woning of een verpleegkundige, afhankelijk van de vraag van de cliënt.
Is de behandeling in de eigen tandartsstoel niet mogelijk, dan kunnen de cliënten behandeld worden onder algemene
verdoving in UZ Gent, Bijzondere Tandheelkunde.
Ook voor mensen met een beperking die geen beroep doen op ondersteuning van UNIE-K, en die speciﬁeke verzorging
nodig hebben die ze niet kunnen krijgen bij de ‘gewone’ tandarts, is het mogelijk om bij ons op consultatie te komen.

Intrapulmonale percussieventilatie (IPV)
Sommige cliënten met (acute of chronische) ademhalingsproblemen worden op voorschrift van de arts door onze
kinesisten behandeld met het IPV toestel. Dit toestel zorgt voor een veel diepere werking in vergelijking met de tapotage
die vroeger werd toegepast.
Door gebruik te maken van het IPV toestel krijgt de cliënt kleine teugjes lucht toegevoegd aan zijn/haar spontane
ademhaling en dit aan een zeer hoge frequentie (“ﬂowrecruitment”). Het doel van de behandeling is om taai slijm, wat
niet opgehoest kan worden, los te maken waardoor opnieuw longgebieden worden geopend.
Praktisch gezien worden dus bij deze cliënten mogelijke verklevingen in de luchtwegen losgemaakt, de ventilatie
verhoogd en het sputum gedraineerd.
Dit laatste is heel speciﬁek voor Ons Erf, maar de aanwezige expertise, en dat geldt voor alle expertise, wordt via
vorming gedeeld en daar ingezet waar ze nodig is. Via externe vorming en/of outreach kan deze expertise ook gedeeld
worden met externe partners.

OPEN PLAATSEN in regio Brugge en regio Midden West-Vlaanderen
(Gits, Izegem, Roeselare)
Op vandaag heeft UNIE-K open plaatsen om in te gaan op vragen m.b.t. woon- en dagondersteuning, zowel voor
volwassenen met NAH als voor volwassenen met een aangeboren beperking (verstandelijk, fysisch, al dan niet
gecombineerd).
In het bijzonder beschikken wij over de ruimte en expertise om personen met een niet aangeboren hersenletsel
(NAH) met hoge zorgnoden op te nemen en te ondersteunen in onze voorzieningen.
Ook in ons dagcentrum Windroos in het centrum van Brugge is er plaats voor wie enkel nood heeft aan
dagondersteuning (al dan niet in combinatie met vervoer).
Los van open plaatsen loont het altijd de moeite om jouw vraag aan UNIE-K te stellen.
UNIE-K beschikt over meerdere troeven en is steeds bereid om ook als partner met anderen mee de zorg op te nemen,
al dan niet in afwachting van of ter overbrugging van een meer deﬁnitieve oplossing.
Bent u op zoek naar een aangepast aanbod, dan kunt u steeds contact opnemen via zorgvraag@uniek.org

Informatie & contactmomenten
UNIE-K organiseert doorheen het jaar 2019 een aantal contactmomenten.
Hierbij geven wij geïnteresseerden vrijblijvend de mogelijkheid om vragen over hun toekomst in het algemeen en de
ondersteuning die UNIE-K hierin zou kunnen geven in het bijzonder, te bespreken.
Het eerste moment gaat door in januari 2019.

Om wachttijden tot een minimum te beperken, vragen wij uw bezoek vooraf te willen melden, per mail
(zorgvraag@uniek.org) of bij de medewerkers van het team zorgvraag (Larisa of Lucie) op het nummer 050/406960 of
051/263080. Wij maken dan graag met u een concrete afspraak.
Tot binnenkort! Larisa & Lucie, Team Zorgvraag

Kortverblijf
Heb je weet van cliënten die interesse vertonen en in aanmerking komen voor kortverblijf ?
Enkele nachten verblijf (al dan niet gecombineerd met dagondersteuning) in UNIE-K behoort steeds tot de
mogelijkheden. Neem hiervoor gerust contact op met de dienst Zorgvraag of stuur een mailtje naar
zorgvraag@uniek.org
Van de familie van een kortverblijver mochten we recentelijk de volgende hartverwarmende boodschap ontvangen:
“We willen u en uw team uitdrukkelijk danken voor de hartelijke en deskundige wijze waarmee Anna
werd opgevangen.
Ze heeft blij verteld over haar verblijf in De Waaiberg.
Voor ons (mama en de zussen) was haar verblijf in uw voorziening een geruststellende ervaring.
We hopen dat het duidelijk mag zijn dat we haar heel graag aanmelden in uw voorziening.
In de tussentijd zouden we haar graag in 2019 nog verschillende keren laten logeren.
Laat u ons dan weten welke periodes in 2019 voor u en uw team het meest haalbaar zijn, a.u.b.?”

ACTUA
Bouwwerken Ons Erf
Volgend op belangrijke nieuwbouw- en renovatiewerken
in de periode 2008-2014, wordt het masterplan Ons Erf
thans voortgezet, zodat de infrastructuur in de toekomst
tegemoet blijft komen aan de hedendaagse eisen inzake
comfort en welzijn bij de opvang van personen met een
beperking.
Aldus is eind augustus 2018 gestart met de renovatie van
de verouderde woning 11 in het centraal gebouw en het
therapeutisch (zwem)bad. In de komende jaren komt er
ook een nieuwbouw ter vervanging van de verouderde
paviljoenen uit de jaren 80.

Herwaardering Magdalenahoeve
tot hippotherapiecentrum
Het mooie domein van de Magdalenahoeve, grenzend
aan Ons Erf, krijgt eindelijk de herwaardering die het
verdient.
Reeds sedert 1999 vormt aangepast paardrijden en de
speciﬁeke beleving hieromtrent één van de belangrijke
pijlers in het dagbestedingsaanbod van Ons Erf. Zo
worden er dagelijks huifbed- en zadelritten begeleid,
zowel voor interne als externe cliënten, alsook
huifkarritten. Het vele groen, de wisselende omgeving, de
buitenlucht en het ritmisch stappen van de paarden zorgt
voor een deugddoende ontspanning.
Ons Erf wil met het ‘project Magdalenahoeve’ deze vorm van dagbesteding en dienstverlening verder uitbreiden en
verbeteren, zowel voor de interne als externe cliënten. Zo wordt er een grote manège gebouwd en worden de bestaande
gebouwen ingrijpend gerenoveerd.
De site zal in de toekomst allicht ook opengesteld worden voor ﬁetsers n.a.v. de uitbreiding van de ‘Groene Gordel’ﬁetsroute in het zuiden van Brugge. Voor deze laatsten werd op initiatief van het Provinciebestuur recentelijk een
wegenis/ﬁetspad aangelegd die passeert langs Ons Erf en de Magdalenahoeve verbindt met de Koning Albert I laanTillegembos.

ACTIVITEITEN
Eindejaarshappening ’t Venster
Op vrijdag 14 december 2018

De Warmste Week
Hotel-restaurant Weinebrugge, buur van Ons Erf, organiseert een driedaagse kerstmarkt ten voordele van UNIE-K
(21-23 december 2018 - 15 tot 22 uur).
Er worden ook voetbal- en wielertruitjes geveild, naast de verkoop van producten o.m. uit de ateliers van UNIE-K.
Het restaurant zelf serveert voor de gelegenheid een UNIE-K menu (tussen 18.30 en 21 uur).
Dit alles in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel.

Dag van de Zorg
UNIE-K doet mee aan de Dag van de Zorg op zondag 17 maart 2019 in Ons Erf te Brugge

WeTravel2
Je wil, als persoon met een beperking, graag op reis met familie, vrienden,
of kinderen naar een ﬁjne vakantiebestemming, ver weg of dichtbij ?
Ondanks de fysieke of medische handicap, kan WeTravel2 dé oplossing aanreiken voor een zorgeloze vakantie!
Deze reisvereniging komt op donderdagavond 28 maart 2019 haar reizenaanbod voorstellen in Ons Erf.

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
Bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen!
Bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn) en vind ons ‘leuk’ of ‘interessant’.

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons!

